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Tiivistelmä 
Dare to learn -delfoi tarjosi näkymän koulutuksen tulevaisuuksiin vaikuttavista 

yhteiskunnallisista muutosilmiöistä. Delfoi-aineiston pohjalta laadittujen skenaarioiden avulla 
on mahdollista kuvitella ja analysoida, mikä tulevaisuudessa on mahdollista ja mikä on 

todennäköistä ja niihin voi tukeutua tehtäessä tulevaisuutta koskevia valintoja. 
 

If you do not think about future, you cannot have one. – John Galsworthy 
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1. Tutkimusasetelma 
Dare to learn tutkimus toteutettiin osana tulevaisuustutkimuksen verkostoakatemian opintoja. 

Kurssin tavoitteena oli toteuttaa osana metodiopintoja osallistava ja autenttinen tilaustutkimus. 

TVA:n lisäksi koulutuksen tilaajia ovat Opetushallituksen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri, 

joka monitoroi peruskoulun ja lukion tulevaisuutta sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), joka 

järjestää kansainvälisen oppimisen tulevaisuutta käsittelevän konferenssin syyskuussa Helsingissä. 

Konferenssi “Dare to Learn” antoi nimen koko tutkimukselle sekä julkaisulle, jonka toteuttamisesta 

syntyi ratkaisu kurssin aikana. Kurssin ja tutkimuksen pedagogisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja 

menetelmällisestä toteutuksesta vastasi Metodix Oy (www.metodix.fi) yhdessä Otavan Opiston 

Osuuskunnan (http://www.ooosuuskunta.fi/) ja Delfoi-kehittäjäyhteisön (http://edelfoi.ning.com) 

kanssa.  

Dare to learn -tutkimuksessa arvioitiin seitsemää oppimisen kannalta merkittävää megat-

rendinomaista ajuria, joilla on vaikutuksia siihen, miten oppiminen tulevaisuudessa mukautuu 

oppijaan (oppimisen personointi), ja kuinka oppiminen ja käsitys oppijasubjektista lavenee erilaisiin 

yhteisöihin eli aivojen väliseen kollektiivioppimiseen (tiimit, yhteisöt, organisaatiot) ja vähitellen 

myös oppimiseen, joka tapahtuu kokonaan ihmisaivojen ulkopuolella (tekoäly).  

Tutkimus toteutettiin kierroksettomalla real time Delfoilla, jota on käytetty laajasti 

tulevaisuudentutkimuksessa. Delfoi-prosessissa tuotetaan erilaisia näkökulmia, hypoteeseja ja 

väitteitä, jotka saatetaan avoimen asiantuntijatestin ja argumentoinnin kohteeksi. Prosessissa 

pyritään seulomaan näkemykset jaetuiksi tai erimielisiksi yhteisönäkemyksiksi. Molemmat lopputu-

lemat ovat arvokkaita. Erimielisiä voidaan olla paitsi argumenteista myös tavoitteista, vaihtoehtojen 

todennäköisyydestä ja haluttavuudesta.  

Tutkimustulokset on esitelty tilaajille, mutta laadukkaan aineiston ja mielenkiintoisten tulosten 

myötä kunnianhimo kasvoi. Delfoi-tulokset tullaan esittelemään kansainvälisessä Dare to Learn 

konferenssissa syyskuussa ja tutkimustuloksiin liittyvä Dare-julkaisu on taitossa. Matka koulutuksen 

tulevaisuuksiin on osa tätä laajentunutta kunnianhimoa. Delfoin luonnollinen jatke on skenaarioiden 

laatiminen ja tässä työssä esitellään julkaisun yhdeksännen luvun pohjaksi laaditut skenaariot. 

2. Koulutuksen tulevaisuutta koskevat skenaariot 
Skenaariotyöskentely on tulevaisuudentutkimuksen menetelmä, jolla tunnistetaan tutkittavan 

kohteen kannalta keskeiset muuttujat ja niiden mahdolliset toteumavaihtoehdot tulevaisuudessa. 

Menetelmän avulla syntyneet skenaariot ovat perusteltuja tarinoita tulevaisuudesta, jotka auttavat 

tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja yhteiskunnan toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa 

tulevaisuuteensa. 

Skenaarioilla: teho, turva, tori ja tekno, kuvataan pistetulevaisuutta 2040, joten mikään skenaarioista 

tuskin toteutuu sellaisenaan. Skenaariot ovat kuitenkin mahdollisia, osin toivottuja ja todennäköisiä 

tulevaisuuksia, joiden toteutumisen mahdollisuus kumpuaa Dare-aineistosta. Lisäksi ne ovat 

kohtuullisen uskottavia ja toisistaan erottuvia, jotta ne kannustaisivat koulutuksen tulevaisuutta 

koskevaan keskusteluun. 

Perinteisestä työpajamenetelmiin perustuvasta skenaariotyöstä poiketen koulutuksen vaihtoehtoiset 

tulevaisuudet syntyivät Dare-aineistolähtöisesti rikastuttamaan yhteiskunnallista keskustelua. Ne 

ovat tarinoita, jotka syntyivät panelistien vastausten perusteella ja rohkaisemina ja niiden 

perusteella koulutuksen tulevaisuutta koskevaa keskustelua on mahdollista jatkaa ja syventää. 
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Skenaariotyöskentelyssä käytettiin FAR-menetelmää (Field Anomaly Relaxation1), jossa laaditaan 

ajallisesti peräkkäin eteneviä ja perusteltavissa olevia mahdollisia tulevaisuuskuvien sarjoja, joiden 

pohjalta kirjoitettiin varsinaiset skenaariot. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin tutkittavaan ilmiöön 

liittyvistä erilaisia arvoja saavista muuttujista tulevaisuustaulukko. Toisessa vaiheessa laadittiin 

mahdottomien tilaparien taulukko, jossa tilat asetettiin vastakkain toistensa kanssa. Kolmannessa 

vaiheessa laadittiin tulevaisuustaulukon palasista joukko tulevaisuuskuvia tai tuokiokuvia siitä, 

millainen tulevaisuus olisi tietyllä hetkellä. Neljänneksi laadittiin tulevaisuuden kehityspolut 

tulevaisuuskuvien avulla ja niiden pohjalta varsinaiset skenaariot: teho, turva, tori ja tekno.  

2.1 Tulevaisuustaulukko 

Tulevaisuustaulukkoon valittiin delfoi-aineiston pohjalta oppimisen tulevaisuuteen vaikuttavia 

muuttujia ja niille annettiin erilaisia arvoja. Tulevaisuustaulukon muuttujat tunnistettiin ja luokiteltiin 

sovelletun PESTE-analyysin2 avulla. PESTE-analyysi on työkalu, jonka avulla käydään läpi ilmiön 

poliittiset (P), ekonomiset (E), sosiaaliset (S), teknologiset (T) ja ekologiset (E) tekijät. Koska 

ekologiseen ympäristöön liittyvää puhetta oli aineistossa suhteellisen vähän, perinteistä PESTE-

luokittelua täydennettiin oppimisympäristöihin liittyvällä näkökulmalla (O) ja valittujen ilmiöiden 

perusteella kehykseksi rakentui PESTO-malli. 

  

                                                           
1 Lisätietoja menetelmästä mm.  teoksessa Seppälä Yrjö (1983): 84 tuhatta tulevaisuutta, Gaudemus, Helsinki.  

2 Lisätietoja PESTE:stä mm. teoksessa Meristö T., Molarius R., Leppimäki S., Laitinen J., Tuohima H., 2007. Laadukas SWOT. Työkalu PK-

yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi. Corporate Foresight Group CoFI/Åbo Akademi. Turku. 
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 MUUTTUJA A B C D 

1 P= Koulutus-
järjestelmä  

Nykytila Tilaaja-tuottaja- 

malli 

Globaali pelikenttä Oppivat yhteisöt 

2 E=Koulutuksen  
talous 

Nykyinen taso Globaali keskenäis- 

riippuvuus 

Jakamistalous  

3 S=Yhteisöllisen 
toiminnan muodot 
oppimisessa 

Muodolliset 
virtuaaliyhteisöt 

Globaali avoimuus 

 

Kiinnittyminen 
pienyhteisöihin 

 

4 T=Tekoäly, robotiikka Renki Kumppani Singulariteetti  

5 O=Oppimisympäristö Face-to-Face  Oppiminen 
aidoissa 
ympäristöissä 

Oppiminen 
teknologiavälitteisesti 

Oppiminen 
yhteisessä 
tietoisuudessa - 
collective mind 

 

2.1.1 Koulutusjärjestelmä (P=poliittinen) 

Koulutusjärjestelmällä tarkoitetaan yhteiskunnalle ominaisten periaatteiden mukaista toiminnallista 

dynaamista kokonaisuutta, millä koulutus järjestetään. Koulutusjärjestelmää säädellään 

koulutuspolitiikalla ja se nähdään aineiston valossa ei pelkästään dynaamisena järjestelmänä, vaan 

toiminnallisena kokonaisuutena, joka on voimakkaan muutoksen kourissa. Koulutusjärjestelmälle 

annettiin aineiston perusteella neljä arvoa: nykytila, tilaaja-tuottaja-malli, globaali pelikenttä ja 

oppivat yhteisöt.  

“Edessä on samanlainen murros kuin vähän yli 100 vuotta sitten, kun koulu organisoitiin 

teollisuusyhteiskunnan mallin mukaisesti. Tuollaista yhteiskuntaa ei enää ole olemassa 

2040, eikä koulua ja opettajia sellaisissa rooleissa kuin tänään.” 

A. Nykytilassa Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Koulutukselle 

määritellään tavoitteet kunkin koulutussektorin lainsäädännössä. Lainsäädännön ohella 

laadunvarmistukseen kuuluvat opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen perusteet, 

koulutuksen järjestämis- ja toimiluvat sekä ulkoinen arviointi. Tärkeä osa laadunvarmistusta 

ovat opettajien kelpoisuutta koskevat säädökset. Nykyinen järjestelmä perustuu 

koulutuspolitiikalle, jonka tavoitteena on tarjota kaikille Suomessa asuville tasaveroiset 

mahdollisuudet koulutukseen.  

“Tämän (kaikki oppiminen tiimeihin) toteutuminen vuoteen 2030 mennessä ei kuitenkaan 

etene pitkälle, sillä vastassa on mm, koko koulutusjärjestelmämme historiallinen traditio 

ja yliopistojemme tiedekuntarakenne, jotka raamittavat pitkälle koulutuksemme 

oppiainejakoisuuden ja koulutuksen porrastuksen eri ikätasoihin. Vaikeaa on myös 

kuvitella, että kovin pian maahamme tulee hallitusta, joka olisi valmis räjäyttämään 

peruskoulun ja lukion tuntijaosta oppiaineet pois - muistaen, kuinka pienistä asioista 

oppiaineiden painotusten välillä poliitikot taistelivat viimeisimmässäkin OPS - 

uudistuksessa.” 
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B. Tilaaja-tuottaja-mallilla tarkoitetaan tapaa organisoida koulutus, jossa koulutuspalvelujen 

järjestäminen ja tuottaminen eriytyvät. Tilaaja-tuottaja-mallissa julkinen sektori järjestää, eli 

rahoittaa ja päättää, miten koulutuspalvelut hankitaan, mutta yksityiset palveluntarjoajat 

toimivat koulutuspalvelujen tuottajina, eli käytännön toteuttajina. Tilaaja-tuottaja-malli 

nähtiin mahdollisuutena, mutta siihen suhtauduttiin myös kriittisesti. Keskustelussa oli 

tunnistettavissa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskeskusteluun rinnastettavia 

ajatuskulkuja.  

“Koulutusjärjestelmä väistämättä tulee muuttumaan ja miksei samaan suuntaan kuin 

sotekin. Yksityisille palveluntarjoajille ja järjestöille annetaan samanlainen mahdollisuus 

tarjota koulutusta, kuin julkisen sektorin kouluillekin...” 

C. Globaalilla pelikentällä tarkoitetaan vaihtoehtoa, jossa globaalit toimijat ovat ottaneet 

koulutusmarkkinat täysin haltuunsa. Kansallinen koulutusjärjestelmä ja koulutuspolitiikka 

ovat murentuneet, eikä koulutusta enää rahoiteta kansallisesti verovaroin. Koulutuksen 

tuottaminen ja ostaminen ovat markkinaehtoista toimintaa. 

“Koulutusala instituutioihin nojaavana sellaisena kuin sen nyt tunnemme, tulee 

katoamaan vuoteen 2040.” 

“Globaalit jätit Google, Microsoft, Amazon ja kumppanit ovat jo tällä hetkellä 

kaappaamassa markkinoita. Korkea-asteella kansainvälisten huippuyliopistojen 

muodostamat liittoumat saattavat muodostaa kilpailevia ekosysteemejä.” 

D. Oppivat yhteisöt -mallissa oppiminen ja koulutus tapahtuvat tulevaisuudessa yhteisöjen 

järjestämänä. Oppiminen siirtyy epämuodollisiin yhteisöihin, vertaisten pariin ja siinä tullaan 

hyödyntämään muun muassa erilaisia oppimisalustoja.  

“En uskalla sanoa, kuinka radikaali muutos on vuoteen 2040 mennessä, mutta suunta on 

mielestäni se, että oppiminen siirtyy yhteisöihin ja ylhäältä päin asetetut tavoitteet 

korvautuvat yhteisöistä nousevilla tarpeilla.” 

2.1.2. Koulutuksen talous (E=taloudellinen) 

Koulutuksen taloutta koskevassa puheessa korostui huoli koulutuksen niukkenevista resursseista ja 

sen myötä koulutuksen laadusta. Dystooppisena tulevaisuutena tuotiin esiin globaalia 

keskenäisriippuvuutta, talouskasvun kriisiyttämää maailmaa, ja sen myötä koulutuksen 

polarisoituminen siten, että vain harvoilla on varaa oppimistuloksia vahvistavaan henkilökohtaiseen 

ohjaukseen. Koulutuksen taloudelle annettiin aineiston perusteella kolme arvoa: nykyinen taso, 

globaali keskenäisriippuvuus ja jakamistalous. 

” Koulutuspopulismi nosti päätään ja voitti vaalit. Koulutuksesta ei saa leikata ja kaikki 

pitää säilyttää samanlaisena kuin ennenkin. Haloo. Maailma muuttuu ympärillä ja 

oppimisen ja koulun tulee myös muuttua. Enemmän kuin käytettävissä olevista 

resursseista kyse on siitä mitä resursseilla tehdään.” 

A. Nykyisellä tasolla Suomen koulutusjärjestelmä muuttuu ja mukautuu hitaasti 

koulutuspolitiikan ja valtiontalouden kehittymisen myötä. Koulutuksen rahoittaminen 

nähdään kansallisvaltion tärkeäksi tehtäväksi ja sitä tuetaan.  
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“Uskon, että määrä (koulutusinstituutiot) tulee lähitulevaisuudessa hitaasti laskemaan, 

mutta sitten kääntymään uudelleen kasvuun, kun talous kääntyy kasvuun...” 

 

B. Jakamistaloudessa yhteiskunta ei lähtökohtaisesti rahoita yleistä ja yhteistä koulutusta, vaan 

koulutuksen kustannukset jaetaan yhteisöllisesti ja vastavuoroisesti esim. koulutusta 

järjestävien yhteisöjen kesken. Jakamistalous nähtiin globaalin talouden vaihtoehtona ja 

koulutuksen polarisaatiokehityksen vastavoimana. Kaikki eivät kehityskulkuun uskoneen, 

vaan katsoivat että hyvät käytännöt integroidaan nopeasti ja väistämättä pääomavirtoihin.  

“Hyvää tarkoittava muttei aivan realistinen on ajatus, että jakamistalous voisi olla 

erillinen ja todellinen vaihtoehto globaalitaloudelle, jossa Matteus-periaate vallitsee. 

Jakamistalous on kaunis asia, ja varmaan monenlaisia uusia muotoja ilmenee, mutta 

valitettavasti ne integroidaan hyvin vikkelästi osaksi isoja pääomavirtoja, jos ne 

osoittautuvat vähänkin kannattaviksi.” 

C. Globaali keskenäisriippuvuus vaihtoehdossa korostuu Suomen ja myös koulutuksen 

talouden sidoksellisuutta globaaliin maailmaan ja kansainvälisiin markkinoihin. 

Vaihtoehdossa osaaminen ja pääoma kasautuvat globaaleille toimijoille ja kansallisesta 

koulutuksen rahoituksesta karsitaan. Monille panelisteille vaihtoehto hahmottui 

dystooppisena ja sen nähtiin syventävän yhteiskunnan polarisaatioita. 

“Itse ajattelen että opetusteknologiasta tulee lopulta taloudellisin koulutuksen muoto ja 

vain varakkaimmilla on tulevaisuudessa mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. 

Vähävaraisimmat ja sellaiset joiden osalta odotustaso on matalampi, ohjataan sähköisiin 

oppimiskanaviin ja sellaiset joilla on paremmat resurssit tai joihin kohdistuu suuremmat 

odotukset saavat henkilökohtaista valmennusta. ” 

2.1.3. Yhteisöllisen toiminnan muodot oppimisessa (S=sosiaalinen) 

Muuttujan valinnassa lähtökohtana ei ollut asettaa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista vastakkain, 

vaan kuvata yhteisöllisen toiminnan muotojen variaatiota aineistossa. Yhteisöllisen toiminnan 

muotoihin vaikuttavat niin yhteiskunnallinen arvomaailma, teknologian suomat mahdollisuudet kuin 

talouskin. Yhteisöllisen toiminnan muodoille annettiin aineiston perusteella kolme arvoa: 

kiinnittyminen muodollisiin virtuaaliyhteisöihin, globaali avoimuus ja kiinnittyminen pienyhteisöihin.  

“Tyypillistä on, että teknologiset innovaatiot avaavat uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen 

uudelleenrakentumiseen ja yksilöllisesti hankittu taito ideaalitapauksessa valjastetaan 

yhteisön tavoitteita toteuttamaan. Joukkuepeli- tai orkesterimetafora tuo hyvin tämän 

vuorovaikutuksen esiin. ” 

A. Muodolliset virtuaaliyhteisöt vaihtoehdossa oppimiseen liittyvät yhteisöllisyyden 

kokemukset siirtyvät muodollisiin virtuaaliympäristöihin (kuten koulutusorganisaatioiden 

omistamiin verkko-oppimisympäristöihin) ja henkilökohtaisten face-to-face kohtaamisten 

määrä vähenee. Virtuaalisilla maailmoilla on entistä suurempi merkitys oppimisen kannalta 

ja samalla, kun verkossa käyty vuorovaikutus lisääntyy, muuttaa se kasvokkain tapahtuvaa 

vuorovaikutusta. Virtuaaliympäristöt tarjoavat tilan identiteettileikille ja ovat samalla 

sosiaalisymbolisia tiloja, joissa sosiaalinen vuorovaikutus luodaan ja joissa julkinen ja 

henkilökohtainen tila kohtaavat. 
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“Uskon, että tulevaisuudessa koulutuspalvelut muuttuvat huomattavasti enemmän 

asiakkaiden tai yhteisöjen tarpeista nouseviksi. Silloin alustatalouden kaltaiset ratkaisut 

tuovat parhaat asiantuntijat helposti oppijoiden saataville ja koulutusorganisaatioiden 

roolikin muuttuu osin välittäjäksi. “ 

B. Globaali avoimuus vaihtoehdolla tarkoitetaan sitä, että muodollisten instituutioiden 

merkitys heikkenee suhteessa yhteisölliseen kanssakäymiseen ja oppimiseen. Yksilön 

kiinnittyminen ei tapahdu koulutusjärjestelmässä toimivaan muodollisen instituutioon, vaan 

globaaliin toimintakenttään, esim. Google-yhteisöön. Virtuaalisuus on vahvasti läsnä ja 

ensisijainen oppimisen muoto.  

“Globalisaation ja globaalien ilmiöiden myötä yhteisöt rakentuvat toisin kuin aiemmin, 

jolloin läheisiä olivat maantieteellisesti lähellä olevat. Tärkeitä tulevaisuudessa eivät ole 

valtioiden rajat vaan maailmankansalaisten kyky toimia yhdessä. ” 

 

C. Kiinnittymisestä pienyhteisöihin ja heimojen esiinmarssista oli paljon mainintoja erityisesti 

tiimioppimista ja tiimien työllistymistä koskevien väitteiden aineistossa. Pienyhteisöillä tai 

heimoilla tarkoitetaan tässä nimenomaisesti paikallisia pienyhteisöjä, joihin kiinnittyminen 

voi tapahtua face-to-face. Valtaosassa vastauksista pienyhteisöjä tarkasteltiin myönteisinä 

kehityskulkuina, jopa vastavoimana globalisaatiolle, mutta myös kriittisyyttä esiintyi. 

Pienyhteisöjen ahtaat normit nähtiin kiusaamista lisäävänä tekijänä. Opetuksen siirtymiseen 

pienyhteisöjen sisälle sisältyy myös riski pienyhteisön oman totuuden syntymisestä, kun 

ahtaat normit eivät välttämättä salli näkemysten kyseenalaistamista tai edes 

vuorovaikutusta pienyhteisön ulkopuolella.  

“Tulevien kymmenien vuosien aikana opetushenkilöstön määrä vähenee, koska opetusta 

siirtyy enemmän suoraan erilaisiin yhteisöihin. Samalla myös koko opetus- ja 

oppimiskäsitys muuttuu ja siirtyy yksilöllisempään formaattiin.” 

2.1.4. Tekoäly, robotiikka (T=teknologinen) 

Yksi tutkimusasetelman muutoshaasteista oli tekoäly oppimisen tukena ja se valittiin myös 

tulevaisuustaulukon muuttujaksi, sillä tekoälyä ja robotiikkaa koskevaa puhetta oli aineistossa 

runsaasti ja vastauksista oli tunnistettavissa useita vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia. Teknologiseen 

kehitykseen liittyen panelistit tuottivat paljon dystooppista puhetta, jossa pääoma kasautuu 

harvoille, joutilaisuus lisääntyy ja uusi teknologian omistamiseen perustuva eliitti syntyy. 

Skenaariotyössä teknologiaa päädyttiin kuitenkin tarkastelemaan teknologian roolin kautta, ei 

omistukseen tai pääomien kasautumiseen liittyvänä asiana.  Tekoäly ja robotiikka -muuttujalle 

annettiin aineiston perusteella kolme arvoa: renki, kumppani ja singulariteetti.  

“Olemmeko matkalla teknologiseen singulariteettiin, jossa ihmisen aika loppuu tekoälyn 

ottaessa ylivallan? Vai toteutuuko toinen esitetty skenaario sosiaalisesta singulariteetista, 

jossa ihmisäly yhdistyy teknologian avulla ja aiheuttaa tietoisuuden räjähdyksen? Mitä 

kummastakin skenaariosta mahdollisesti seuraa? Lisäksi on vielä kolmaskin skenaario 

kollektiivisen intuitiivisen älyn mahdollisuudesta. Onko se jopa kovempi juttu kuin 

tekoäly?” 

A. Kun vastaajat tarkastelivat tekoälyä renkinä, pitivät he ihmisiä älyllisesti ylivoimaisina 

toimijoina ja tekoälyä ihmisen tuottamana teknologiana. Vaikka tekoälyn nähtiin pystyvän 
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tuottamaan ja yhdistelemään tietoa, sillä ei voisi olla kyvykkyyttä luovuuteen, moraalisiin tai 

poliittisiin päätöksiin, eikä inhimilliseen vuorovaikutukseen.  

“Tekoäly voi avustaa, mutta ei kykene luovaan toimintaan eikä inhimilliseen 

vuorovaikutukseen.” 

B. Kumppani vaihtoehdossa tekoäly hahmotettiin uudella tavalla ihmisen kumppaniksi, jonka 

kanssa voidaan rakentaa uudenlaista yhteistyötä ja parempia ratkaisuja. Suhteessa renki-

vaihtoehtoon tekoäly kumppanina osallistuu luovaan ongelmanratkaisuun ja inhimilliseen 

vuorovaikutukseen. Tekoälyä voidaan käyttää hyväksi tuottamaan parempia ratkaisuja 

alueilla joille inhimillinen toiminta ei yletä ja tuottamaan toimivia globaaleja ratkaisuja.  

“Sitran haastekilpailuun valitun tekoälytiimin ratkaisussa luodaan uudenlaista ihmisen ja 

koneiden välistä yhteistyötä. Siinä tekoäly ja botit toimivat yksilön kumppaneina auttaen 

tätä tunnistamaan osaamistaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. “ 

C. Singulariteetilla tarkoitetaan sitä, että tekoäly alkaa oppia ja uusintaa itseään lopulta 

ohittaen ihmisen älykkyydessä. Valtaosa singulariteettia koskevista vastauksista ja 

tulevaisuudenkuvista oli dystooppisia. Vastaaja katsoivat, että sigulariteettiin väistämättä 

liittyy tekoälyn siirtyminen rengistä isännäksi. Valvonnan, eettisten ja tietoturvaan liittyvien 

ongelmien katsottiin lisääntyvän ja tekoälystä odotettiin luomakunnan hallitsijaa 

singulariteetin myötä. Yksi vastaaja sentään muistutti, että vaikka emme todellisuudessa vielä 

tiedä, miten tekoälyä voi kontrolloida, emme myöskään tiedä miten tekoäly käyttäytyy tai 

miten pitkälle sen avulla voi päästä. Singulariteettiin sisältyy myös toivon mahdollisuus.  

“Mielestäni ainoa tie ihmiskunnan kestävään yhteiseloon on ihmisen sisäinen kasvu ja 

oppiminen sekä vastuun kantaminen omista päätöksistään. Jos me emme siihen kykene, 

ehkä tekoäly on parempi luomakunnan hallitsija. Mutta silloin, kun tekoäly siirtyy rengistä 

isännäksi, loppuu ihmisen aika sellaisena, kun sen ymmärrämme.” 

2.1.5. Oppimisympäristö (O) 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan niitä erilaisia variaatiota, joita aineistoista nousi suhteessa 

ympäristöihin, joissa oppiminen tapahtuu. On todennäköistä, että oppiminen tulee jatkossa 

tapahtumaan sekamallissa, jossa yhdistellään mm. kontaktiopetusta ja verkko-opetusta, mutta 

muuttujan avulla kuvataan aineistosta nousevia vaihtoehtoja. Oppimisympäristö muuttujalle 

annettiin aineiston perusteella neljä arvoa: face-to-face, opetus aidoissa ympäristöissä, oppiminen 

teknologian avulla ja oppiminen yhteisessä tietoisuudessa. 

A. Face-to-face ympäristöllä tarkoitetaan sitä, että tulevaisuuden opetuksessa kasvokkain 

kohtaamiset ja aito vuorovaikutus lisääntyvät. Vaikka digitalisoituminen lisääntyy ja tekoäly 

kehittyy, vastaajat katsoivat, että aitoa vuorovaikutusta tarvitaan entistä enemmän, jotta 

oppimista voi tapahtua. Moni vastaaja katsoi, että oppiminen on kaikkein tehokkainta 

aidossa vuorovaikutuksessa. Kykyä välittää tunnetilaa ja kehollisia viestejä teknologian avulla 

kyseenalaistettiin. Riskiksi tunnistettiin kontaktiopetuksen kalleus ja epäiltiin, että aidot 

oppimistilanteet tapahtuvat virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. 

“Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän aidossa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa 

oppimista, jossa ihminen on kokonaisuudessaan läsnä muille. Jos yritämme virtualisoida 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja viedä kohtaamiseen second world -maailmaan, 

kadotamme mielestäni ihmisyyden ytimen.” 
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B. Oppiminen aidoissa ympäristöissä tarkoittaa sitä, että opetus siirtyy fyysisesti oppilaitosten 

ja verkko-oppimisympäristöjen ulkopuolelle aitoihin ympäristöihin. Näin on jo tapahtunut 

mm. toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, jossa suuri osa ammattiopintoja 

suoritetaan aidoilla työpaikoilla. Vastaajat katsoivat, että oppiminen integroituu arkeen, 

mikä johtaa perinteisen lähiopetuksen määrän vähenemiseen ja erilaisten oppimisen 

ohjaajien tai valmentajien lisääntymiseen perinteisten opetustyön ammattilaisten 

korvaajiksi.  

“Tulevaisuudessa on useampia oppimisympäristöjä tai kohtaamispaikkoja, joissa 

opettajat toimivat "personal trainer" tai yhteisön oppimisen rakentajina ja toiminnan 

kehittäjinä.” 

C. Oppimisella teknologiavälitteisesti tarkoitetaan sellaista oppimista, josta puuttuu 

henkilökohtainen kanssakäyminen tai oppimistapahtumaan liittyvä vuorovaikutus tapahtuu 

teknologian välityksellä. Panelistit jakoivat laajasti näkemyksen, että teknologiavälitteinen 

koulutus lisääntyy väistämättä. Toisaalta se nähtiin opetusta köyhdyttävänä ja tasapäistävänä 

asiana, mutta toisaalta sen mahdollisuudet tunnistettiin laajasti erityisesti tulevaisuudessa ja 

nuorten ikäryhmien keskuudessa.  

“Teknologia mahdollistaa autenttisen läsnäolon tunteen 2030 aikajänteellä. 

Kontaktiopetus voi hyvin olla teknologiaa hyödyntävää. Voi tuntea olevansa kasvokkain 

ryhmässä, vaikka olisi etänä, teknologia mahdollistaa sen. ” 

D. Oppimista yhteisessä tietoisuudessa käsiteltiin erityisesti collective mind -teesin ja tekoälyä 

koskevan kyselyn vastauksissa. Collective mind -teknologia, jossa tietokone yhdistetään 

ihmisaivoihin, mikä mahdollistaa ihmisten välisen jaetun tietoisuuden, nähtiin dystooppisena 

kehityskulkuna, johon liittyy riskejä. Teknologian kehittyminen jaetun tietoisuuden suuntaan 

nähtiin myönteisenä mahdollisuutena erityisryhmien avustavassa opiskelussa, mutta siihen 

katsottiin liittyvän suuria eettisiä ja tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Kollektiivisen tajunnan 

katsottiin mahdollistavan ihmisen manipuloinnin. 

“Aikajänne vaikuttaa liian lyhyeltä. Mutta toteutuessaan tällä on mullistava vaikutus mm. 

oppimiseen, identiteetteihin, uskontoihin ja etiikkaan. Se, että yksilö voisi kokea toisen 

ihmisen kokemuksen on mullistavampaa kuin pystymme kuvittelemaan.” 

2.2 Mahdottomat tilaparit 

Muuttujien laadinnan ja arvojen määrittelyn jälkeen arvot ristiintaulukoitiin mahdottomien 

tilaparien taulukkoon. Taulukossa asetettiin kaikki tilat vastakkain ja pohdittiin, ovatko ne 

mahdollisia. Lähtökohtaisesti pyrittiin tunnistamaan ja rajaamaan pois ne tilat jotka ovat 

epätodennäköisiä (joskin joissain olosuhteissa mahdollisia), jotta pystyttiin keskittymään 

realistisempaan tilajoukkoon. Esimerkiksi tilapari 1B2B (tilaaja-tuottaja-malli, jakamistalous), voisi 

olla mahdollinen, jos poliittisesti syntyisi ratkaisu siitä, että yhteiskunta järjestää koulutusta 

ainoastaan suurilla kaupunkiseuduilla tilaaja-tuottajamallilla ja jättää syrjäseuduilla koulutuksen 

järjestämättä. Tällöin syrjäseutujen yhteisöt voisivat itse järjestää koulutusta vastavuoroisuuteen ja 

jakamistalouteen perustuen.  

Taulukossa tyhjä ruutu (keltainen) merkitsee sitä, että tilapari on mahdollinen. X merkitsee, että tilat 

ovat toisensa poissulkevia, eli ettei esimerkiksi muuttuja koulutusjärjestelmä voi saada 

samanaikaisesti kahta arvoa. EI merkitsee sitä, että tila ei ole mahdollinen. Taulukko on 

yksinkertaistettu malli mahdottomista tilapareista. Tehtyä tulkintaa onkin tarkasteltava 



10 

aikasidonnaisena tutkijan näkemyksenä siitä, mitä voisi olla. Mahdottomien tilaparien taulukko 

antaa kuitenkin rakennusaineita tulevaisuuskuvien, -polkujen ja edelleen skenaarioiden 

rakentamiseen.  

 

2.3 Tulevaisuuskuvat 

Seuraavassa vaiheessa laadittiin tulevaisuustaulukon pohjalta joukko tulevaisuuskuvia, joiden 

sisäinen ristiriidattomuus varmistettiin vertaamalla niitä mahdottomien tilaparien taulukkoon. Koska 

kaikkien mahdollisten tulevaisuuskuvien laatiminen ei olisi ollut mielekästä, pyrittiin laatimaan 

persoonallisia tulevaisuuskuvia ja karsimaan samankaltaisia. Tulevaisuuskuvat ovat kehityskulkujen 

päätöspisteitä ja tarjoavat luontevan pohjan skenaarioiden kirjoittamiselle. Tulevaisuuskuvilla 

pyrittiin mahdollisimman tarkasti kartoittamaan tulevaisuuden mahdollisuudet, eli varmistamaan, 

että ne kattoivat kaikki tulevaisuustaulukon tilat. Kuvia rakennettiin yhteensä yhdeksän, mukaan 

lukien kuva nykytilasta. 

 

 

Nykytila: Kuvassa korostuu nykytilan 

monimuotoisuus. Yhteisöihin kiinnitytään 

eri kanavia myöten ja koulutusta 

järjestetään ja oppimista tapahtuu 

erilaisissa ympäristöissä. Tekoälyllä on 

nykytilanteessa rengin rooli. Se auttaa ja 

tukee, mutta ei ajattele itse, eikä kykene 

mm. luovaan ajatteluun. 
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Kansallisesti järjestetty, globaalisti 

tuotettu: Koulutuksen järjestämisessä on 

siirrytty tilaaja-tuottaja-malliin. 

Koulutusmarkkinat ovat globaalit, mikä 

heikentää koulutuksen rahoitusta. 

Valtaosa koulutuksesta järjestetään 

teknologiaa hyväksikäyttäen. Myös 

yhteisöihin kiinnitytään pääosin 

virtuaalisesti ja tekoäly toimii globaalien 

koulutuksenjärjestäjien kumppanina. 

 

Aidot oppivat pienyhteisöt: 
Yhteiskunnassa vallitsee jakamistalous ja 
vastavuoroisuus. Yksilöt kiinnittyvät 
aitoihin fyysisiin pienyhteisöihin. 
Oppiminen tapahtuu aidoissa 
oppimisympäristöissä pienyhteisöjen 
parissa ja niiden hyödyksi, mutta myös 
face-to-face ryhmäopetusta järjestetään, 
mikä ryhmäyttää ja sitouttaa opiskelijoita 
tehokkaasti. Tekoäly on yhteisöille rengin 
roolissa, jota hyödynnetään pienyhteisön 
tarpeiden täyttämiseen.  

 

Globaalit avoimet koulutusmarkkinat: 
Globaalit toimijat järjestävät koulutusta 
globaalissa avoimessa jakamistaloudessa. 
Kansallisvaltioiden rooli 
koulutusjärjestelmän ylläpitäjänä on 
murtunut, mutta koulutusta rahoitetaan 
yhteiskunnallisesti. Tekoäly on käytössä 
ihmisen kumppanina ja sen kanssa 
kehitetään sekä koulutusjärjestelmää 
että globaalia yhteiskuntaa. Valtaosa 
oppimisesta tapahtuu teknologian avulla 
ja oppimisprosesseja jatkuvasti kehittäen. 

 

 

Koulutus aitoihin ympäristöihin: 

Koulutusjärjestelmä ja sen taloudelliset 
resurssit ovat entisellään, mutta koulutus 
on siirtynyt aitoihin ympäristöihin. 
Oppimista tapahtuu ensisijaisesti siinä 
ympäristössä, missä tulevaisuuden työkin 
tehdään. Avoin tiede, avoimet 
järjestelmät ja joukkoistaminen 
ongelmanratkaisussa on otettu laajasti 
käyttöön Suomessa. Tekoäly toimii 
koulutuksenjärjestäjien (ja muunkin 
yhteiskunnan) kehittäjäkumppanina ja 
tarjoaa parhaita mahdollisia ratkaisuja 
oppimisen tueksi.  
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Valinnanvapautta ja globaalia 
kilpailukykyä: Suomen 
koulutusjärjestelmä on siirtynyt tilaaja-
tuottaja-malliin, mutta säilyttänyt 
kansainvälisen kilpailukykynsä. Suomessa 
on osattu hyödyntää globaalin 
avoimuuden mukanaan tuomia 
mahdollisuuksia ja tekoälyä kumppanina. 
Oppiminen tapahtuu pääosin aidoissa 
ympäristöissä, mutta teknologiaa 
käytetään laajasti hyväksi ja tekoäly 
tukee yksilöllistä oppimista. 

 

 

Suomi oppivana yhteisönä: Suomen 
koulutusjärjestelmää kehitetään 
teknologiaa hyväksikäyttäen ja siihen 
ollaan valmiita panostamaan. 
Kansallisena tavoitteena on rakentaa 
Suomesta aito oppiva yhteisö. Valtion 
omistamat virtuaaliset 
oppimisympäristöt ovat korkeatasoisia ja 
tekoäly toimii kansakunnan kumppanina 
koulutuksen kehittämisessä. Opetusta 
järjestetään sekä teknologiavälitteisesti, 
että aidoissa ympäristöissä.   

 

Maailma oppii yhteisessä 
tietoisuudessa: Ei ole enää 
kansallisvaltioita, ei instituutioita. On 
vaan globaali yhteiskunta. 
Kansallisvaltioiden merkitys 
koulutusjärjestelmän ylläpitäjinä on 
kadonnut ja markkinatalouden sijaan 
vallitsee jakamistalous ja globaalin 
avoimuuden tila. Muutoksen on 
mahdollistanut yhteisen tietoisuuden 
syntyminen. 

 

Tekoälyn ylivalta: Koulutusta järjestävät 
globaalit toimijat, jotka myös rahoittavat 
itse toimintansa. Kansallisvaltiot ovat 
kadonneet. Tekoäly dominoi kaikkea 
toimintaa yhteisen tietoisuuden kautta ja 
ihmiset kiinnittyvät teknologian 
välityksellä tekoälyn synnyttämiin 
virtuaaliyhteisöihin. 
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3. Tulevaisuusskenaariot 

Laadittujen tulevaisuuskuvien pohjalta laadittiin vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja, jotka ovat 

loogisia asteittaista muutosta kuvaavia reittejä nykytilasta vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Varsinaiset 

skenaariot laadittiin kirjoittamalla auki tulevaisuuspolut.  

Tavoitteena oli kiinnostavien ja kattavien tulevaisuuspolkujen kuvaaminen ja skenaarioiden 

laatiminen niiden pohjalta. Samankaltaisista tulevaisuuskuvista luovuttiin ja tavoitteeksi asetettiin 

skenaarioiden uskottavuus tavoiteajankohtaa 2040 silmällä pitäen.  Tämän vuoksi mm. dystooppinen 

tuho-skenaario, jossa tekoäly ottaa koulutusjärjestelmän haltuunsa singulariteetin myötä, jäi 

laatimatta. 

3.1 Skenaario1: Teho 

 

● Koulutusjärjestelmä rakentuu tilaaja-tuottaja-mallin varaan 

● Globaalit toimijat ovat vallanneet valtaosan markkinoista 

● Oppijat kiinnittyvät muodollisiin virtuaaliyhteisöihin 

● Oppiminen tapahtuu valtaosin teknologiavälitteisesti 

● Koulutuksen polarisaatio lisääntyy 

 

Teho-skenaariossa kansallinen koulutusjärjestelmä on ajautunut haasteisiin globaalin talouden syvän 

laskusuhdanteen johdosta. Julkisen talouden haasteiden vuoksi Suomessa tehdään ratkaisu 

siirtymisestä tilaaja-tuottaja-malliin myös OKM:n hallinnonalalla ja koulutuksen rahoitusta leikataan. 

Hallituksessa uskotaan, että sote-uudistuksessa tunnistetut haasteet voidaan aiempien kokemusten 

pohjalta välttää. Koulutuksen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi ja samalla maakunnat 

velvoitetaan järjestämään riittävästi palveluohjausta myös maakuntien syrjäseuduille, jottei 

koulupudokkaiden määrä lisäänny. 

Globaalit koulutustoimijat valtaavat valtaosan koulutusmarkkinoista alihinnoittelemalla tuotteensa 

ja globaalien yritysten omistamien oppimisympäristöjen käyttöönottaminen osoittautuu 
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välttämättömäksi. Pienille kansallisille koulutusalan yrityksille jäävät erityisoppilaisiin liittyvien 

haasteiden ratkaiseminen, oppimisvalmennuksen tehtävät ja alan konsultointi. 

Koulutus tapahtuu valtaosin teknologiavälitteisesti ja tekoäly on valjastettu globaalien toimijoiden 

kumppaniksi. Pääoman ja osaamisen kasautuminen harvoille jatkuu. Henkilökohtaisia tapaamisia 

koulutusjärjestelmän palkkaamien palveluohjaajien kanssa on harvakseltaan, mikä vaikuttaa 

oppimistuloksiin. Osa opiskelijoista oppii kyllä helposti, mutta osalla vaikeudet lisääntyvät. 

Koulutuksen polarisaatio lisääntyy väistämättä, sillä oppimista tukevat oppimisvalmennuspalvelut 

eivät kuulu verovaroin tuettavien palvelujen piiriin. 

Teho-skenaariossa kuljetaan nykytilasta kohti tulevaisuuskuvaa, jossa koulutus järjestetään tilaaja-

tuottajamallilla globaaleilla markkinoilla mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Vaikka 

skenaariossa päädytään tilanteeseen, jossa kotimaisille yrityksille on tilaa markkinoilla vain vähän ja 

koulutuksen polarisaatio lisääntyy, sisältää polku myös mahdollisuuden. Entä jos suomalaiset 

yritykset pärjäävätkin globaalissa kilpailussa ja kansantalous mahdollistaa yksilöllisen oppimisen 

tukemisen myötä erinomaiset oppimistulokset? 

3.2 Skenaario 2: Turva 

 

● Koulutuksen julkinen rahoitus on rapautunut ja kansallisvaltion järjestämiä 

koulutuspalveluja on tarjolla vain kaikkein vähävaraisimmille 

● Koulutusjärjestelmä rakentuu aitojen oppivien yhteisöjen varaan 

● Koulutusta järjestetään vastavuoroisessa jakamistaloudessa, mutta myös ostetaan 

globaaleilta markkinoilta pienyhteisöjen tarpeista lähtien 

● Oppijat kiinnittyvät pienyhteisöihin 

● Koulutus järjestetään aidoissa ympäristöissä, pienyhteisöjen face-to-face-opetuksena 

sekä teknologiavälitteisesti, silloin kun se on tarpeen  

 

Turva-skenaariossa kansallinen koulutusjärjestelmä on ajautunut vaikeuksiin globaalin talouden 

syvän laskusuhdanteen johdosta. Rahoitus ei riitä laadukkaan opetuksen tuottamiseen ja 
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oppimistulokset laskevat rajusti. Kansainväliset koulutusalan yritykset työntyvät markkinoille 

tarjoamaan täydentävää opetusta. Julkisen sektorin järjestämään koulutukseen kohdistuva kritiikki 

lisääntyy. Yhteiskuntaan alkaa syntyä kiihtyvää vauhtia pienyhteisöjä, jotka alkavat tuottaa 

kotikoulua jäsenilleen. Opiskelijamäärät julkisissa oppilaitoksissa romahtavat ja yleisestä 

oppivelvollisuudesta päätetään luopua. Koulutusjärjestelmä rakentuu uudelleen aitojen oppivien 

pienyhteisöjen varaan. Julkista koulutusta järjestetään vain perustasolla ja kaikkein 

vähävaraisimmille. 

Pienyhteisöjen välinen yhteistyö ja jakamistalous yleistyvät. Opettajista tulee pienyhteisöjen yhteisiä 

resursseja. Opetusteknologiaa hyödynnetään valikoidusti ja erityistä osaamista ostetaan käyttöön 

silloin kun se tukee pienyhteisöjen tarpeita. Oppijat kiinnittyvät vahvasti pienyhteisöihin, jotka ovat 

myös arvoyhteisöjä. Opetusta järjestetään monipuolisesti sekä lähiopetuksena face-to-face, että 

aidoissa oppimisympäristöissä ja silloin kun se palvelee yhteisön etua, myös teknologiaa 

hyväksikäytetään. Yhteiskunta toimii runsaslukuisten pienyhteisöjen varassa ja niihin kiinnitytään 

vahvasti. Kehityskulkuun liittyy väistämättä myös kielteisiä piirteitä, sillä yhteisöjen vahva arvopohja 

ei välttämättä salli yksilöllisyyttä ja kaventaa oppijoiden mahdollisuuksia hyödyntää moniarvoista 

tietoverkoissa tarjolla olevaa informaatiota. 

3.3: Skenaario 3: Tori 

 

● Julkisten koulutuspalvelujen tuottamisesta luovutaan 

● Osaamisen tunnistamiseen ja ammattitaidon sertifiointiin on rakennettu järjestelmä 

● Koulutus ja oppimisvalmennuksen palvelut hankitaan teknologisten alustojen kautta 

● Oppijat kiinnittyvät yhteiskuntaan virtuaalisten yhteisöjen kautta  

● Oppimista tapahtuu kaikkialla aidoissa ympäristöissä oppimisvalmentajien tukemana ja 

teknologia auttaa oppimaan 

 

Tori-skenaariossa virallisten koulutusorganisaatioiden kilpailijaksi ilmaantuu erilaisilla alustoilla laaja 

valikoima globaalisti tuotettua laadukasta ja personoitua koulutustarjontaa, jonka tulokset ovat 

kiistattomia ja perustuvat kumppanuuteen tekoälyn kanssa.  Nykyistä koulutusjärjestelmää kohtaan 
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esitetään pistävää ja laajenevaa kritiikkiä, sillä yleisen ja yhtäläisen peruskoulutuksen katsotaan 

jarruttavan parhaimpien oppilaiden kehitystä, eikä sen toisaalta katsota tuottavan riittävän hyviä 

oppimistuloksia heikommissakaan oppijaryhmissä. 

Länsimaisten demokratioiden esimerkkiä seuraten kansallinen koulutusjärjestelmä päätetään purkaa 

julkisesti järjestetyn koulutuksen osalta. Koulutuksen julkista rahoitusta ei kuitenkaan pureta, vaan 

OKM:n hallinnonala jakaa palvelutarpeen arviointiin perustuen koulutusseteleitä kansallisen 

koulutustason takaamiseksi. Koulutusseteleillä kansalaisten on mahdollista hankkia perus- ja 

ammatillinen koulutus haluamaltaan palveluntarjoajalta. Koulutuksen laadun varmistamiseksi OKM 

toteuttaa laajan kehityshankkeen osaamisen tunnistamisen ja ammattitaidon sertifiointijärjestelmän 

rakentamiseksi. 

Järjestelmä mahdollistaa yksilöllisten opinpolkujen rakentamisen ja ainakin periaatteellisella tasolla 

tasapuoliset mahdollisuudet oppia. Se kuitenkin pirstaloi koulutusjärjestelmän pieniin osasiin ja 

heikentää mahdollisuuksia kollektiiviseen oppimiseen. Teknologiaa käytetään laajasti hyväksi 

koulutuksen järjestämisessä ja oppimistuloksia parantavat face-to-face kohtaamiset 

henkilökohtaisten oppimisvalmentajien kanssa. 

3.4 Skenaario 4: Tekno 

 

● Teknologisia mahdollisuuksia käytetään laajasti hyväksi oppimisen tukena 

● Kansallinen koulutuspolitiikka on samalla teknologia- ja kilpailukykypolitiikkaa, sillä 

teknologian avulla erityinen lahjakkuus pystytään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa, 

kehittämään sitä tehokkaasti ja varmistamaan kansallinen kilpailukyky 

● Tekoäly toimii kansakunnan kumppanina  

● Oppimista tapahtuu aidoissa ympäristöissä kaikkialla, minkä mahdollistavat älykkäät 

rakennukset, edistyneet tietoverkot ja mittaavat anturit 

 

Tekno-skenaariossa nykyistä koulutusjärjestelmää kehitetään hyödyntämään teknologiaa laaja-

alaisesti. Koulutuksen toimintaympäristön kehittämiseen ollaan valmiita käyttämään rahoitusta 
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vähintään nykytasoisesti. Koulutusjärjestelmän tuloskunto nähdään kansakunnan kilpailukyvyn 

edellytykseksi ja sen kehittäminen on sekä teknologia- että kilpailukykypolitiikan näkökulmasta 

välttämätöntä. Kansalliseksi tavoitteeksi asetetaan, että Suomesta syntyy aito oppiva yhteisö ja 

valtion omistamiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin panostetaan merkittävästi. Tähän kansalliseen 

projektiin kutsutaan mukaan myös tekoäly, joka on kehittynyt niin pitkälle, että pystyy toimimaan 

kansakunnan kumppanina kilpailukyvyn kasvattamisessa. 

Teknologiaa hyödynnetään laajasti oppijoiden ominaisuuksien tunnistamisessa, parhaan mahdollisen 

opetuksen tuottamisessa, oppimisen mittaamisessa antureiden avulla, jne. Oppimista tapahtuu 

kaikkialla, sillä edistyneet tietoverkot ja älykkään ympäristön rakentaminen ovat osa kansallista 

projektia. Suomesta syntyy oppiva yhteisö, minkä takaa kumppanuus tekoälyn kanssa ja 

kansakunnan kytkeytyminen moderniin suojattuun tietoverkkoon. 

 

 


